
 
 

 

Utdrag ur belastningsregistret i samband med praktik i Svenska kyrkan 

I Svenska kyrkan träffas varje dag mängder av människor i olika verksamheter och gemenskaper. Det 

är av största vikt att dessa möten sker i en miljö som är välkomnande, trygg och med en väl inarbetad 

värdegrund där varje människa ses som en Guds okränkbara skapelse. Som en del av detta arbete ingår 

att förebygga risken för sexuella övergrepp på barn och unga (0-18 år). 

För att säkerställa detta arbete har Göteborgs stift valt att följa Etiska riktlinjer för Göteborgs stift, 

samt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations råd att begära in utdrag ur Belastningsregistret av 

samtliga som är ledare och/eller anställda med direkt kontakt med barn och unga.  

Då du under din utbildning kommer att göra praktik som avlönas av Göteborgs stift begär vi att du 

inför varje praktikperiod uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för stiftsrekryterare.  (VFU 

anordnas av Utbildningsinstitutet och därför kommer även de att be dig uppvisa ett utdrag). 

I ”Utdrag ur belastningsregistret” påvisas domar, beslut eller strafförelägganden där påföljd har dömts 

ut för mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken, 

grovt rån samt barnpornografibrott. Om påföljden även avser något annat brott, innehåller 

registerutdraget också uppgifter om det brottet.  

Läs gärna mer om Svenska kyrkans arbete för att förebygga kränkningar, övergrepp och i att välkomna 

ett inkluderande förhållningssätt i foldern ”Etiska Riktlinjer, för arbetet med unga 0-18 år i Göteborgs 

stift”. 

Utdrag ur belastningsregistret beställs från Polisens hemsida www.polisen.se, sök under fliken 

”Belastningsregistret”. Du väljer utdraget som du hittar under ”Arbete med barn i annan verksamhet 

än skola och barnomsorg (442.14)”. Blanketten heter: ”Föreningar m.m. där personer ska arbeta med 

barn (442.14). 

Se till att i god tid inför praktik beställt ett intyg. Din praktik kan EJ påbörjas innan du har uppvisat ett 

intyg. 

Ditt intyg kan du sedan visa upp eller skicka per post till din stiftsrekryterare. I båda fallen får du ett 

intyg som talar om att du visat utdraget och om du skickat ditt utdrag får du även det tillbaka.  

 

Vid frågor, kontakta stiftsrekryterare 

 

 

 

 

Etiska Riktlinjer, för arbetet med unga 0-18 år i Göteborgs stift, finns att skriva ut på Göteborgs stifts 

intranät. Internwww.svenskakyrkan.se/goteborgsstift och sök ”Nya etiska riktlinjer”. 

http://www.polisen.se/

